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Column

Z
oals ik al eerder schreef, is KpN gedoemd te verdwijnen, 
wat Carlos slim ook doet. Dat geldt ook voor een reeks 
andere bedrijven in onze business. Ze bestaan over zeven 
jaar wellicht nog, maar zullen dan slechts een schim van 
hun verleden zijn. 

Neem Nokia dat door de noodgreep met Windows phone 8 kop
je onder zal gaan. Zeker als consumenten in de nu nog lucratieve 
derde wereldlanden inzien dat een smartphone ook daar handig is. 
telefoonpartner microsoft zal in 2020 ook geen rol meer van bete
kenis spelen, ondanks de goed gevulde oorlogskas van zo’n tachtig 
miljard dollar waarmee het Nokia met gemak zou kunnen overne
men. Oude cashcows als Windows en Office zullen het steeds vaker 
afleggen tegen allerhande goedkopere apps die nagenoeg hetzelf
de kunnen of zelfs meer.

Dan ogenschijnlijk groeibriljantje Yahoo. Het ooit bijna door micro
soft overgenomen internetbedrijf wordt alweer klaargestoomd 
voor overname. Het astronomische bedrag dat onlangs voor tumblr 
werd neergeteld, is daarvan slechts een teken van aan de wand.

Dat de wereld snel verandert, weet telefoonmerk blackberry als 
geen ander. Het lot van de voormalige marktleider van de zakelijke 
telefoonmarkt leek eerder nog ongewis, maar werd bezegeld toen 
het moederbedrijf rIm besloot om twee (!) kapiteins op het zwal
kende schip te zetten. Ook onze nationale trots tomtom moet op
passen. Als het niet snel een passend antwoord vindt op de alom 
verkrijgbare gratis navigatiesoftware, rest slechts een bijrol als 
hardwarefabrikant in de autoindustrie.

Ook uitgevers als Wegener media en tmG ontkomen er niet aan. 
bij eerstgenoemde mag CeO susan Duinhoven nog wel eerst puin
ruimen en proberen om het regionale krantenconcern te lijmen, 
maar uiteindelijk zullen de restanten in de etalage worden gezet. 
Wellicht iets voor Amazons oprichter Jeff bezos, die recentelijk 
the Washington post nog inlijfde. Dan de onlangs samengevoegde 
kranten spits/metro; zij zullen in goed gerunde sites als Nu.nl defi
nitief hun meerdere moeten erkennen.

en zelfs het ooit zo grote sanoma zal langzaam maar zeker een 
rol in de achterhoede krijgen. Hun aandeel in tvbedrijf sbs zal  
alleen maar voor nog meer donkere wolken aan de Finse horizon 
zorgen. Wat een aantal topmannen alsnog de kop gaat kosten. tot 
slot, downloadsite the pirate bay. Ondanks de lancering van een  
eigen browser zullen ze het afleggen tegen legale initiatieven, zoals 
spotify en Netflix, waarbij je niet wordt lastiggevallen door virus
sen en andere ongewenste digitale spam. 

Gaat het in 2020 dan wel ergens goed? Jazeker. Google is tegen 
die tijd het grootste bedrijf ter wereld. Geen twijfel mogelijk.
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Tien bedrijven die er spoedig niet meer toedoen
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